
 

 

BR. 0002.3.11.2016 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXIV / 2016 

z  XXIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 listopada 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Numery podjętych uchwał: 

1. XXIV/221/2016 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

2. XXIV/222/2016 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

3. XXIV/223/2016 - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024”. 

4. XXIV/224/2016 – w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

5. XXIV/225/2016 – w sprawie zatwierdzenia Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

6. XXIV/226/2016 – w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 rok. 

7. XXIV/227/2016 – w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 

8. XXIV/228/2016 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 



 

 

9. XXIV/229/2016 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w 2016 r. 

10. XXIV/230/2016 – w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

1. Sekretarz Powiatu             Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu              Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                                                          Grzegorz Granieczny  

4. Kierownik Biura Rady                                   Ewa Mekeresz 

5. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                              Krzysztof Sporny 

6. Kierownik Referatu Spraw Społecznych                                   Aleksander Kasprzak 

7. Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu                    Karolina Kunicka            

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Stan środowiska w Powiecie Raciborskim. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą 

na lata 2021-2024”. 



 

 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu 

Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne 

macierzyństwo”. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który 

dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

17. Interpelacji i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji. 

 

 

 



 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda, o godz. 15:00 

otworzył obrady XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 20 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący rady A. Wajda przywitał w pierwszej kolejności radnych oraz 

zaproszonych gości - Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 

przedstawicieli Firmy ALBEKO z Opola, następnie kierowników komórek 

organizacyjnych Starostwa oraz przedstawicieli mediów.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego (z późn. zm.) zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada  

2016 r. zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad.2 Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał: 

1. Pismo OR.II.0022.3.10.2016 z dnia 22.11.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie            

wprowadzenia na sesję nowego projektu uchwały:  

1. w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie,  

20 głosami za. 

 



 

 

2. Pismo OR.II.0022.3.10.2016 z dnia 29.11.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie            

wprowadzenia na sesję nowych wersji projektów uchwał:  

1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, 

Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad, ani nie 

wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z proponowanymi zmianami przyjęto jednogłośnie – 20 głosami za. 

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

Protokół z XXIII sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do Biura 

Rady nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu, również w trakcie sesji 

nikt nie zgłosił uwag.  

 Protokół został przyjęty jednogłośnie - 20 głosami za.   

 

Ad.4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Katarzynę Dutkiewicz, Adriana Plurę  

oraz Piotra Olendra. W / w radni wyrazili zgodę. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przy 18 głosach za,  

2 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw.  

Radny A. Plura zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego P. Olendra.  

Radny P. Olender wyraził zgodę na pełnienie funkcji. 

 

  Na salę obrad wszedł radny A. Wierzbicki i radny M. Klimanek – liczba  

radnych – 22. 



 

 

Ad.5 Stan środowiska w Powiecie Raciborskim. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował, by przed wystąpieniem 

przedstawicieli Firmy ALBEKO dotyczącym opracowanego Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-

2024”, głos oddać Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 Radni przez aklamację przyjęli powyższą propozycję. 

 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu E. Stachura 

podziękowała za zaproszenie. Przyznała, iż 15 letnie istnienie Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu daje świadectwo ugruntowanej, dojrzałej koncepcji 

kształcenia młodzieży. Stwierdziła, iż niezwykle dynamiczne zmiany w sektorze 

szkolnictwa wyższego stawiają przed uczelnią nowe wyzwania, stąd też chciałaby 

przedstawić sposób w jaki planowany jest dalszy rozwój uczelni. Prezentacja 

multimedialna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 Rektor podziękowała staroście oraz wicestaroście za inspirację, pomoc oraz 

wsparcie przy uruchomieniu kierunku pielęgniarstwo. Wiosną tego roku rozpoczęto 

długą procedurę uruchomienia tego kierunku. Spodziewane zakończenie                                

tj. uruchomienie kierunku, planowane jest na rok akademicki 2017/2018. Liczy,  

iż absolwenci tego kierunku zasilą regionalny rynek prawy w tym sektorze. Dodała,  

iż cieszy fakt, iż uczelnia może odpowiedzieć na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

Jednakże utworzenie nowego kierunku nauczania jest niezwykle trudnym zadaniem, 

zwłaszcza w obecnej formie finansowania uczelni.  

Rok ubiegły upłynął dla uczelni pod znakiem rebrandingu tj. zmiany 

identyfikacji wizualnej uczelni. Potwierdziło się założenie, że odświeżenie wizualnego 

wizerunku uczelni to zakomunikowanie młodzieży i środowisku, że planowane jest 

wprowadzenie nowych wartości do życia uczelni. W ramach tego projektu odświeżono 

również wizerunek pisma uczelnianego „Eunomia”. Zmiany te spowodowały, iż mimo 

niżu demograficznego, gdzie większość uczelni odnotowały zaledwie utrzymanie 

poziomu rekrutacji na dotychczasowym poziomie, Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Raciborzu zwiększyła liczbę studentów z 500 na 700. Podkreśliła  fakt 

niżu demograficznego oraz konkurencję innych uczelni,  które oferują znacznie większą 

liczbę kierunku.  



 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu w roku bieżącym otrzymała 

ekskluzywne, lokalne wyróżnienie – Filar Ziemi Raciborskiej. Nagroda ta została 

odebrana jako ugruntowanie w regionie pozycji uczelni i utożsamienie się uczelni  

z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym. Jest to trwały kierunek, który będzie 

rozwijany na przyszłość.  

Trudne warunki otoczenia stawiają przed uczelnią nowe wyzwania: 

1. dostosowanie ustroju prawnego Uczelni do zapisu ustawy derogacyjnej i pakietu 

innych zmian legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego. 

 Rektor zwróciła uwagę na fakt, iż w chwili obecnej na polu szkolnictwa 

wyższego dokonują się głębokie i dynamiczne przekształcenia systemu prawnego 

opisującego szkolnictwa wyższego w Polsce. Wiele z tych zmian nosi znamiona 

eksperymentu. Rektor zwróciła uwagę, iż do momentu wejścia w życie nowej ustawy 

dot. szkolnictwa wyższego, co planowane jest za 2 lata, która ma uporządkować 

szkolnictwo wyższe w Polsce, wszyscy są zmuszeni do udziału w tym eksperymencie. 

Uczelnia przygotowuje się do zmiany tej ustawy, w taki sposób, że przedstawiciele 

uczelni uczestniczą w wszelkiego rodzaju pracach konsultacyjnych nad projektem 

ustawy, opiniują akty prawne, składają własne inicjatywy. 

2. umiędzynarodowienie uczelni. 

 Uczelnia zobligowana jest do zatrudniania cudzoziemców i realizacji umów        

Erasmusowych.  

 W ramach umiędzynaradawiania uczelni podejmowane są inicjatywy, gdzie 

raciborska uczelnia traktowana jest jako równorzędny partner największych 

uniwersytetów. Przykładem takiego działania jest udział w warsztatach studenckich  

we Florencji, organizowanych z inicjatywy Fundacji Romualdo del Bianco. Warsztaty 

obejmowały m.in. zwiedzania Florencji pod kontem alternatywnych form 

komunikowania lokalnej kultury. Dodała, iż Prezydent Miasta otrzymał zaproszenie na 

plenarne zgromadzenie planowane na marzec 2017r., natomiast w kwietniu przyszłego 

roku przedstawiciele fundacji del Bianco przyjadą z wizytą do Raciborza. Wbrew 

pozorom takie działania budują większą identyfikację z miejscem zamieszkania. 

Przypomniała, iż ważną inicjatywą PWSZ jest to, by absolwenci pozostawali  

w Raciborzu, by służyli miastu i regionowi, by inicjatywy podejmowane przez uczelnię 

służyły miastu i regionowi, by móc poprawiać standard kultury, tożsamości  



 

 

i identyfikacji z miejscem. Dodała, iż Uczelnia ma wielkie aspiracje, by wymianę 

międzynarodową utrzymywać. 

3. upraktycznienie kształcenia, zacieśnianie współpracy z miastem i regionem oraz 

otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym. 

 Rektor zwróciła również uwagę na potrzebę upraktycznienia kształcenia  

i współpracę z otoczeniem biznesowym. Uczelnia ma wiele umów podpisanych  

z przedstawicielami różnych branż biznesu z terenu miasta, powiatu oraz całego 

regionu. Współpracę z tymi podmiotami traktuje jako zaszczyt. Uczelnia                

przygotowuje się do uruchomienia studiów dualnych tj. studiów prowadzonych razem  

z zakładami pracy. Przyznała, iż to kosztowna forma studiów, wymagająca dużej 

kooperacji pomiędzy uczelnia a firmą, jednak po pierwszych rozmowach oraz 

determinacji uczelni jest przekonana, że uda się to zrealizować. 

 Zwróciła również uwagę na współpracę w ramach inicjatyw naukowych  

i gospodarczych, zwłaszcza na organizację konferencji z zakresu odnawialnych źródeł 

ciepła. Zorganizowana w bieżącym roku przez Miasto Racibórz przy współpracy  

z PWSZ w Raciborzu sprowadziła do Raciborza przedstawicieli zagranicznych 

środowisk naukowych. Zaowocowało to m.in. zaangażowaniem uczelni w organizację 

konferencji „Dom pasywny”, jaka w końcówce kwietnia 2017 r. odbędzie się we 

Wiedniu. Uczelnia będzie chciała prezentować studium przekształcenia campusu 

uczelni w zespół zeroenergetyczny. Przyznała, iż to daleka droga do osiągnięcia celu, 

ale warto podjąć ten temat. 

4. poprawa standardu infrastruktury i wyposażenia uczelni.   

 Przedstawiła infrastrukturę uczelni. Przyznała, iż jest to infrastruktura 

zdekapitalizowana, a uczelnia nie posiada wystarczających środków na jej 

modernizację, w taki sposób, by w pełni wykorzystać jej potencjał i zapewnić 

funkcjonowanie bez przeszkód i ponoszenia kosztów na przyszłość, stąd też docenia 

inicjatywę władz powiatu inwestujących także w poprawą infrastruktury. Przyznała,  

iż potrzeby w tym zakresie są ogromne. Fakt posiadania studiów o kierunku 

architektura, pozwoliło na wykonanie pewnych pracy własnymi siłami. W roku 

ubiegłym powstał projekt studialny przebudowy akademika. Przyznała, iż realizacja 

tego projektu byłaby dla uczelni niezwykle trudna, jednak jest to idea, która zjednoczyła 

wszystkich przy idei szybkiej i sprawnej przebudowy domu studenta oraz umieszczenia 

w nim centrum dydaktycznego.  



 

 

 Zapewniła, iż będą tworzone również inne wizje. Zwróciła uwagę, by obok 

bieżącej działalności edukacyjnej miasto Racibórz, w związku z obecnością uczelni 

wyższej miało dostęp do takich form infrastruktury, których w innym przypadku by nie 

było, stąd też inicjatywa budowy nowoczesnego centrum dydaktycznego, 

funkcjonalnego akademika. Zlecono przeprowadzenia badań skąd pochodzą studenci 

raciborskiej uczelni. Z badań tych wynika, że studenci w zdecydowanej większości 

pochodzą spoza Raciborza, jednak nadal mieszkają w domu rodzinnym. Chciałaby,  

by uległo to zmianie, jednak akademik ten musi posiadać ofertę o znacznie wyższym 

standardzie.  

Podkreśliła, iż władze uczelni pozostają do dyspozycji władz powiatu,  

są otwarte na wszelkie formy współpracy, rozumiejąc służebną rolę wobec regionu  

i miasta. Złożyła zaproszenie do współpracy, podpowiadania inicjatyw, które 

pomogłyby rozwinąć się szkole, ale byłyby również dobre dla regionu, zaproszenie  

do dyskusji, jak w  przyszłości powinna wyglądać raciborska uczelnia. Podkreśliła,  

że zmiany zwłaszcza w sektorze edukacyjnym muszą być jednak ewolucyjne, gdyż 

edukacja nie znosi gwałtownych zmian.  

Na zakończenie ponownie zadeklarowała chęć współpracy oraz podziękowała  

za dotychczasową pomoc ze strony władz powiatu.  

Przewodniczący Rady A. Wajda zapewnił, iż dotychczasowa dobra współpraca 

będzie kontynuowana. Również ta wymierna pomoc. Będzie ona kontynuowana,  

na miarę możliwości powiatu. Zapewnił o dobrej woli radnych oraz utrzymaniu 

wsparcia dla uczelni.   

Radna A. Wacławczyk zapytała o aktualne obłożenie akademika? 

Rektor wyjaśniła, iż w części wyremontowanej jest obłożona w 100%. Pozostała 

część została odłączona od mediów. Przypomniała, iż remont akademika to ogromne 

koszty. Dodała, iż obiekty na parterze budynku, przeznaczone na centrum dydaktyczne 

są niezwykle potrzebne uczelni, ale także miastu i regionowi. Pozwoli to na organizację 

jeszcze większej ilości konferencji oraz działań miastotwórczych i regionotwórczych. 

Radny A. Wierzbicki zapytał o ewentualne zagrożenie kształcenia zawodowego, 

w świetle nowych, proponowanych ustaw? 

Rektor wyjaśniła, iż nie zostało sprecyzowane, jak będzie wyglądało kształcenie 

zawodowe po wprowadzeniu nowej ustawy. Według zapewnień Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego J. Gowina, wyższe szkoły zawodowe będą nadal istniały. 



 

 

Deklarowana jest konieczność zamykania tzw. słabych uczelni. W ostatnim czasie 

zamknięto uczelnię, która miała 200 studentów. PWSZ w Raciborzu przy liczbie 

studentów sięgających 2 tysięcy póki co może czuć się bezpiecznie. Niepokojący jest 

natomiast fakt wejścia w życie nowego algorytmu. W szkole średniej wielkości, za jaką 

uważa się PWSZ w Raciborzu, 80% subwencji oświatowej przeznaczona jest na 

wynagrodzenia dla wykładowców. Jest to duża kwota. Poczyniła wszelkie możliwe 

kroki, by zatrzymać ten procent na dotychczasowym poziomie i nie dopuścić do jego 

wzrostu. Planowany algorytm przewiduje proporcję liczby studentów do jednego 

pracownika dydaktycznego w stosunku 1 : 12. W PWSZ w Raciborzu na chwilę obecną 

przypada 13 studentów na jednego pracownika dydaktycznego. Na dzień dzisiejszy nie 

ma przepisów wykonawczych, jednak i tak rodzi to obawę o skutki finansowe. Stanowi 

to ogromny problem zwłaszcza dla dużych uczelni, gdzie algorytm wynosi 1:40.  Jeden 

z rektorów takiej uczelni zapowiedział, iż wstrzyma nabór na najbliższe dwa lata.          

Jeśli przepisy nie ulegną zmianie oznaczać może to fakt, iż w PWSZ w Raciborzu 

będzie chciało studiować zdecydowanie więcej osób, iż obecnie. Niestety nie będzie 

można ich przyjąć. Przypomniała, iż pamiętać należy o planowanym uruchomieniu 

kierunku pielęgniarstwo. Przypomniała również, iż subwencja oświatowa trafia do 

uczelni z rocznym opóźnieniem i w powiązaniu wszystkie te czynniki mogą 

doprowadzić do utraty płynności finansowej uczelni. Zwróciła również uwagę na inny 

przepis – możliwość zwiększenia liczby studentów zaledwie o 2%. Zwróciła uwagę,  

iż proponowane zmiany legislacyjne doprowadzą do tego, iż uczelnia będzie mogła 

wybierać sobie studentów i przyjmować tych najlepszych. 

Radna Teresa Frencel zwróciła uwagę na zapotrzebowanie na rynku pracy osób– 

doradców zawodowych, dlatego też zapytała, czy uczelnia wychodzi naprzeciw tym 

zapotrzebowaniom, choćby w formie studiów podyplomowych? 

Rektor zapewniła, iż w tej kwestii jest w stałym kontakcie z wicestarostą. 

Zwróciła uwagę na zastaną sytuację, gdzie dużą część szkoleń dla nauczycieli zlecano 

na zewnątrz. Uważa, że powrót do organizacji tych szkoleń na uczelni, zdecydowanie 

wzmocni rozwój kierunku pedagogika i wychowanie fizyczne.  

 Przewodniczący rady A. Wajda oddał głos przedstawicielom Firmy ALBEKO, 

twórcom Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata                   

2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024.  



 

 

Przedstawiciele Firmy ALBEKO przedstawili prezentację multimedialną oraz  

szczegółowo ją omówili. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu.  

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. 

 

Ad.6  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przypomniał, iż informację Starosty               

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 26.10.2016 r.                        

do 17.11.2016 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 17.11.2016r. W / w 

informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 Następnie Starosta przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 18.11.2016 r. do 29.11.2016 r. W/w radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. Uzupełnienie informacji za okres od 

18.11.2016 r. do 29.11.2016 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta podniósł trzy ważne tematy:  

1. dotacja na zakup ambulansu dla szpitala – z dotacji należy rozliczyć się do 

13.12.2016 r., 

2. droga Racibórz – Pszczyna – składany jest wniosek na I etap, koszt całkowity 

inwestycji wynosi 166 mln zł.  

3. Komisja Senacka zainteresowana jest budową Kanału Odra – Dunaj. 

4. ul. Ocicka w Raciborzu – w dniu dzisiejszym miał zostać położony czerwony asfalt                  

i robiona ścieżka rowerowa. Termin wykonania pewnych prac wyznaczono                        

do 30.11.2016 r. Najprawdopodobniej zostanie przywrócony jeden kierunek.                        

W przypadku prac, które są wykonywane przy ul Głubczyckiej w Raciborzu nie 

będzie wypowiadał się, gdy jest to zadanie Marszałka.  

          Radny Szymon Bolik zabrał głos w kwestii ul. Ocickiej w Raciborzu i zapytał, 

czy kładzenie asfaltu przy temperaturze poniżej 0 stopni jest to norma? 

       Starosta odpowiedział, że musi być odpowiednia temperatura i asfalt może zostać 

położony.  



 

 

           Radna Katarzyna Dutkiewicz zapytała, czy pieniądze od Wojewody Śląskiego 

wystarczą na całą karetkę? 

           Starosta odpowiedział, że powiat nie dokłada żadnych środków.    

               

Ad.7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii Komisji  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016r., jak  

i w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 - 2025.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Artur Wierzbicki przekazał,  

iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 28.11.2016r. pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016r. oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025.  

W związku z powyższym przewodniczący rady A. Wajda poprosił   

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 8                      

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż znana jest już opinia Komisji 

Budżetu i Finansów, stąd też zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      



 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 9                            

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą  

na lata 2021-2024”. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

Radny Dawid Wacławczyk stwierdził, iż przedstawiony materiał był obszerny, 

wiarygodny i rzetelny. Zwrócił się z apelem o pozyskanie informacji, czy w gminach na 

terenie powiatu prowadzone są programy ograniczenia niskiej emisji oraz w których 

gminach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach tych działań. 

Zainterweniował, aby Starosta wyszedł z taką inicjatywą i przekonał gminy  

o wdrożeniu takich programów.  

W związku z brakiem innych pytań, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

Radna T. Frencel nawiązała do wcześniejszej swojej interpelacji  

dot. długotrwałej ekspozycji samochodów używanych przez jednego z dealerów 

samochodów, wzdłuż cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Raciborzu. 

Ciągłe zajmowanie przestrzeni parkingu przy cmentarzu ogranicza w znaczny sposób 



 

 

jej prawidłowe wykorzystanie i stwarza zagrożenie dla osób przybywających  

na cmentarz.  

 W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020  

pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13  

do niniejszego protokołu.  

 



 

 

Ad.13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, 

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 

 

Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego rekomendował Radzie 

Powiatu dwa podmioty: 

1. Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 –  

10 000,00 zł + VAT,  

2. SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT.  

Przyznał, iż wśród złożonych ofert są tańsze, jednak biorąc pod uwagę niską jakość 

wykonanego zadania w roku ubiegłym, proponuje wybór pomiędzy dwoma 

podmiotami, które w przeszłości wykonały badania sprawozdania finansowego 

szpitala, zaś           jakość realizacji powierzonego zadania oceniano wysoko. Osobiście 

będzie głosował za wykonaniem badania sprawozdania finansowego szpitala przez 

Panią K. Adamską, ponieważ badanie było perfekcyjne, ale wybór zależy od rady 

powiatu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował przegłosowanie złożonych przez 

starostę propozycji. W pierwszej kolejności poprosił o przegłosowanie propozycji,  

by badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego             

na dzień 31.12.2016 r. dokonała Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz  

ul. Katowicka 21/18. 

 Uchwała została przyjęta większością głosów - 12 głosami za, 10 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 14                  

do niniejszego protokołu.  

  

Ad.14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, iż aktualnie statut szpitala występuje w dwóch  formach. 

Dnia 26 kwietnia 2016 r., po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji, 



 

 

uchwałą nr XVIII/174/2016 Rada Powiatu uchwaliła przyszły statut szpitala, który 

obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r. Działanie takie pozwoliło Dyrektorowi 

jednostki rozpocząć prace związane z outsourcingiem diagnostyki obrazowej, 

zachowując do dnia 31 grudnia 2016 r. Zakład Diagnostyki i Terapii w strukturze 

organizacyjnej zakładu. Z chwilą wejścia w życie nowego statutu straci moc statut 

nadany lecznicy uchwałą z dnia 29 lutego 2016 r. Dnia 31 sierpnia 2016 r., 

po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji, uchwałą numer XXI/206/2016 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na wprowadzenie do struktury organizacyjnej jednostki 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), dokonując zmian w obowiązującym 

statucie. Uruchomienie SOR-u w raciborskim Szpitalu powinno zdecydowanie 

poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Ponieważ z dniem  

1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała nr XVI/149/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. oraz 

uchwała ją zmieniająca nr XXI/206/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., koniecznym                 

staje się wprowadzenie do statutu, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  

 W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta większością głosów - 18 głosami za, 4 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad.15 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych                    

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pozytywną opinię Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24.11.2016r.  

o podziale środków PFRON przedstawionych w projekcie omawianej uchwały. Kopia 

uchwały Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 

24.11.2016r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał,  

czy radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  



 

 

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 17  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.16 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad.17 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. Chęć 

zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad, zgłosili radni: 

1. Franciszek Marcol, 

2. Katarzyna Dutkiewicz, 

3. Jan Deńca, 

4. Artur Wierzbicki,  

5. Dominik Konieczny.  

 

Radny Franciszek Marcol stwierdził, iż niektóre gminy nie rozwiązały problemu 

gospodarki ściekowej, stąd też wniósł o poruszenie kwestii zanieczyszczenia gleb i wód 

powiatu raciborskiego na jednym z najbliższych konwentów wójtów, burmistrzów, 

prezydenta i starosty. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 



 

 

protokołu.  Następnie radny zaproponował rozpoczęcie merytorycznej debaty  

o przyszłości szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie. Treść interpelacji stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Radna K. Dutkiewicz, w związku z licznymi wadliwościami dot.  trybu 

przyznawaniu nagrody dla Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu wniosła  

o stworzenie przejrzystych i jasnych zasad przyznawania nagrody pieniężnej  

dla Dyrektora Szpitala Rejonowego w  Raciborzu. Zaproponowała wskazanie celów 

Dyrektorowi i na końcu roku dokonać sprawdzenia, czy Dyrektor cele te zrealizował.  

Radny J. Deńca przypomniał, iż Gmina Rudnik przyjęła na siebie organizację 

dożynek powiatowych w 2017r. W ostatnim czasie pojawiła się informacja,  

iż organizatorem dożynek wojewódzkich w 2017 r. ma być Gmina Krzyżanowice  

i impreza ta ma być połączona z dożynkami gminnymi i powiatowymi. Ze względów 

organizacyjnych wniósł o potwierdzenie terminu oraz organizatora dożynek 

powiatowych w 2017r.  

Radny A. Wierzbicki w pierwszej kolejności poinformował, iż dzięki 

determinacji mieszkańców ul. Słowackiego w Raciborzu udało się rozwiązać problem 

poruszany w jego interpelacji zgłoszonej na sesji w dniu 22.12.2015r. - interpelacja 

odnośnie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Raciborza spowodowaną przez gazy 

i dymy wydobywające się z komina przy ul. Ogrodowej. Poinformował, iż komin został 

zlikwidowany, za co podziękował.  

Ponadto radny zaapelował o wydanie folderu prezentującego dotychczasowych 

laureatów nagrody Starosty Raciborskiego „MIESZKO AD” oraz upowszechniającego 

postać księcia raciborskiego Mieszka Laskonogiego i rozpowszechnienie go  

w bibliotekach.  

Radny D. Konieczny, nawiązując do tematu wiodącego sesji tj. ochrony 

środowiska, traktując transport koleją, jako jeden z elementów ochrony powietrza 

zasugerował podjęcie tematu odbudowy infrastruktury kolejowej na terenie powiatu 

oraz ewentualne pozyskanie środków na odbudowę m.in. linii kolejowej Racibórz – 

Racławice Śląskie. W/w linia kolejowa została zapomniana i przebiega ona przez dwa 

województwa.  

Ponadto radny, w związku z 30% wzrostem cen biletów Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu, wniósł o przedstawienie 



 

 

informacji, o jaki procent zwiększyły się dochody jednostki po wprowadzeniu 

podwyżki oraz porównanie ich do dochodów okresu analogicznego roku poprzedniego. 

 

Ad.18 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. poprosił Starostę o ustosunkowanie się do zgłoszonych 

interpelacji.  

Starosta udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

1. Radny F. Marcol – Starosta zadeklarował przekazanie powyższej informacji  

na jednym z  najbliższych konwentów wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty. 

Zadeklarował wystąpienie do gmin, celem pozyskania informacji, czy w gminach  

na terenie powiatu prowadzone są programy ograniczenia niskiej emisji oraz  

w których gminach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach tych 

działań. Na jednym z kolejnych spotkań przedstawi otrzymane informacje.  

      W kwestii rozpoczęcia debaty o przyszłości szkolnictwa ponadpodstawowego  

w powiecie, Starosta wyznaczył Wicestarostę do udzielenia odpowiedzi.  

2. Radna T. Frencel – Starosta zadeklarował, iż zwróci się do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, w kwestii długotrwałej ekspozycji samochodów 

używanych przez jednego z dealerów samochodów, wzdłuż cmentarza 

komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Raciborzu. Odpowiedź zostanie 

przygotowana na piśmie.  

3. Radna K. Dutkiewicz – Starosta  zadeklarował udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

4. Radny J. Deńca – Starosta potwierdził, iż o organizacje dożynek powiatowych  

ubiega się Gmina Krzyżanowice. Dodał, iż miałaby to by to być impreza łącząca 

dożynki gminne, powiatowe i wojewódzkie. Decyzja dot. organizacji tych dożynek  

zapadnie dopiero w 2017 r. Dodał, iż istnieje duże prawdopodobieństwo,  

iż organizatorem imprezy zostanie Gmina Krzyżanowice. Potwierdził termin 

organizacji dożynek – ostatni tydzień sierpnia 2017 r. 

5. Radny A. Wierzbicki – Starosta stwierdził, iż cieszy fakt rozwiązania problemów 

mieszkańców powiatu.  

          W kwestii wydania folderu, Starosta wyznaczył Wicestarostę do udzielenia 

odpowiedzi. Ponadto dodał, iż w starostwie utworzono nową komórkę Referat 

Promocji i Rozwoju Powiatu, którego kierownik otrzymał zadanie określenia 



 

 

nowych zasad promowania powiatu łącznie z gminami. W ramach działań tego 

referatu na pewno znajdą się również i tego typu działania. 

6. Radny D. Konieczny -  Starosta poparł inicjatywę odbudowy infrastruktury 

kolejowej na terenie powiatu. Przyznał jednak, iż jest to zadanie trudne  

do realizacji. Zadeklarował wystąpienie ze stosownym pismem do kolei. Dodał,  

iż wstępnie można przyjąć, iż w najbliższym czasie zostanie odbudowana linia 

kolejowa Racibórz – Racławice Śląskie. W kwestiach dot. PKS- u Starosta 

wyznaczył Prezesa Przedsiębiorstwa Samochodowej do udzielenia odpowiedzi. 

Wicestarosta, w kwestii interpelacji radnego F. Marcola dot. debaty o przyszłości 

szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie zaproponował wstrzymanie się  

z podejmowaniem wszelkich działań do momentu wejścia w życie przepisów 

wykonawczych. W chwili obecnej kluczowym zadaniem jest przygotowanie sieci 

szkolnej. W dniu 15.11.2016 r. odbyło się spotkanie z Panią Kurator Oświaty, gdzie 

przekazano pytanie dotyczące szkolnictwa licealnego i zawodowego.  

Odnośnie wydania folderu prezentującego dotychczasowych laureatów nagrody 

Starosty Raciborskiego „MIESZKO AD”, Wicestarosta przyznał, iż planowane jest 

wydanie takiego folderu z okazji 10 – lecia przyznawania nagrody. Zadeklarował jednak 

rozważenie stworzenia prezentacji multimedialnej upowszechniającego postać księcia 

raciborskiego Mieszka Laskonogiego, laureatów i rozdystrybuowanie jej na szeroką     

skalę.  

Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. D. Knura 

powiedział, że udało się zahamować tendencję spadku dochodów. Za miesiąc wrzesień  

i  październik uzyskano takie wyniki, jakie uzyskiwano analogicznie w roku ubiegłym. 

 

Ad.19 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków P. Olender przekazał,  

iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

 

 



 

 

Ad.20 Wolne wnioski i informacje. 

   

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

K. Sporny poinformował o przystąpieniu Powiatu Raciborskiego do kampanii 

edukacyjno – informacyjnej pn. „Gmina „z dobrą” energią”, której głównym celem jest 

walka z niską emisją. Program obejmuje wszystkie 28 powiatów w ramach Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego. Kampania będzie obejmowała dwa sezony 

grzewcze. Szczegóły programu dostępne są stronach internetowych Subregionu 

Zachodniego oraz w Referacie Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 

Zaapelował do radnych do czynnego udziału i wsparcia działań powiatu wśród 

mieszańców regionu.  

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda poinformował,  

iż korespondencja, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu  

w Biurze Rady.  

 Następnie przekazał,  że kolejna sesja odbędzie się 21 grudnia 2016 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Budżet 

Powiatu Raciborskiego na 2017 r.”. Poinformował także, iż w miesiącu grudniu b.r. 

odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego. Posiedzenie odbędzie się 19.12.2016 r. (poniedziałek).  

 

Ad.21 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 17:32 zakończył obrady XXIV sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

 

Protokołowała:        Przewodniczący Rady  

Ewa Mekeresz              Adam Wajda 

 

      

 

 

 



 

 

Załączniki:  

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 listopada 2016 r. 

4. Prezentacja nt. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

5. Prezentacja Firmy ALBEKO nt. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 26.10.2016 r. do 17.11.2016 r. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 18.11.2016 r. do 29.11.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 26.10.2016 r. do 17.11.2016 r.). 

8. Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada                 

2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok 

9. Uchwała Nr XXIV/222/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada              

2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

10. Uchwała Nr XXIV/223/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada               

2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024”. 

11. Uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada             

2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada                   

2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

13. Uchwała Nr XXIV/226/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada                 

2016 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 

na 2017 rok. 



 

 

14. Uchwała Nr XXIV/227/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada              

2016 r.  w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2016.  

15. Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada           

2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu 

16. Kopia opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych                          

w Raciborzu z dnia 24.11.2016 r. 

17. Uchwała Nr XXIV/229/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 

r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 

2016 r. 

18. Uchwała Nr XXIV/230/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 

r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

19. Interpelacja radnego F. Marcola dot. poruszenie kwestii zanieczyszczenia gleb  

i wód Powiatu Raciborskiego. 

20. Interpelacja radnego F. Marcola dot. rozpoczęcia merytorycznej debaty  

o przyszłości szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie. 

 


